
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 35 

от заседание проведено на 29.05.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол на Художествения съвет за игрално 

кино, сформиран със заповед №64/12.02.2013 година на Генералния директор на БНТ за 

оценка на постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за 

селекция и подбор на филмови продукции за 2013 година по позиции „игрален 

пълнометражен филм“ и „дебют – пълнометражен игрален филм“ и одобрява 

класираният на първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ проект 

„Бартер“. Решение за окончателното финансово участие на БНТ в реализацията на 

класирания филмов проект „Бартер“ ще бъде след  разглеждане и приемане от 

Бюджетната комисия по филмопроизводство на окомплектованата документация 

съгласно изискванията на Правилника за реда и условията на организиране и 

финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ, като календарно-

постановъчния план да бъде съобразен с финансовите възможности на БНТ. 

Приема да не бъде одобрен за реализация проект по позиция „дебют – 

пълнометражен игрален филм“. Дава съгласие да бъде преобявена в следващата 

конкурсна сесия позицията „дебют – пълнометражен игрален филм“.  

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със Софийската 

филхармония за заснемане и излъчване на Концерт на Софийската филхармония с 

диригент Мартин Пантелеев включен в рамките на „Софийски музикални седмици“, 

който ще се проведе на 13.06.2013 година в зала „България“. 

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 

федерация по мотоциклетизъм за заснемане и излъчване на Европейски шампионат по 

СуперМото.  

4. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ да внесе становище по предложението на Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ относно промяна в условията на договора за заснемане и излъчване на 

Международния джаз фестивал – Банско`2013. 

5. Управителният съвет изисква да бъдат изплатени хонорарните 

възнаграждения на участвалите в реализацията на формата  – режисьор, художествено 

и сценично оформление, фризьори, фотографи и организатори на терен, съгласно 

определената сума в утвърдените от Управителния съвет бюджетни разходи за трите 

броя предавания „Кауза.bg”. 

 6. Управителният съвет на основание чл.12, ал.3, т.5 от Правилника за реда и 

условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни 

филми в БНТ одобрява, БНТ да финансира изработването на филмово копие на 

продукцията на БНТ „Отчуждение“ за участие в международни фестивали и възлага на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство да обсъди предложението на 

изпълнителния продуцент с представените оферти и вземе съответното решение за 

финансовите параметри на необходимите средства за създаване на фестивално копие. 

. 7. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Сдружение 

„Бебе и дете” на семинара „Най-щастливото дете в България”. 

 8. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Института на 

вътрешните одитори в България на Международна конференция под мотото 

„Вътрешния одит – компас на капитана”. 



 9. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с „Норд 

Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД за медийно партньорство на 

екологичната инициатива „Екомен“ под мотото „Не изхвърляй опасните отпадъци – те 

са вредни”. 

 10. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със СУ 

„Св.Климент Охридски“ за предоставяне на архивни материали от фонда на БНТ срещу 

отстъпване на права за излъчване на документалната поредица „125 години в 125 

минути“. 

 11. Управителният съвет дава съгласи за сключване на договор с непарична 

престация между БНТ и „АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД /Издателство 

Ентусиаст/ за отпечатване на книга с 24 фантастични разкази от конкурса проведен в 

предаването „Денят започва с култура“. 

 12. Управителният съвет не дава съгласие за сключване на анекси за удължаване 

на срока за използване на предоставеното рекламно време със „Стандарт нюз“, „Дакс 

Медия“ АД, „ВИП Трейдинг“ ООД и „Арт Фест“ ЕООД. 

 13. Управителният съвет приема препоръките от Директора на дирекция 

„Правна”, като преди да вземе решение за замяна на изпълнителния продуцент на 

игралния филм на БНТ – „Малко късмет за по-късно”, изисква от Главния продуцент на 

ПЦ „Студия Екран” да предостави доклад, относно изпълнението на задълженията на 

изпълнителния продуцент „Петра адвертайзинг” ООД по сключения договор за 

предподготовка. 

 14. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за 

безплатно тиражиране и прожектиране в рамките на синдикалните структури на КНСБ 

на двете аудиовизуални произведения, отразяващи ХIII Детски етнофестивал „Децата 

на Балканите – с духовност в Европа”,  след първото им излъчване в програмите на 

БНТ. 

15. Управителният съвет дава съгласие БНТ да се включи в застрахователната 

програма на Sportfive International S.A. направена за всички 30 страни в Европейския 

съюз (за телевизионни компании, които са придобили права за отразяване на 

Олимпийските игри) без фронтиране, при условие, че получи положително становище 

от Агенцията за обществените поръчки. 

16. Управителният съвет дава съгласие за продължаване срока на договора с 

„Медиястар“ ЕООД за закупуване на телевизионно време за телепазарен прозорец в 

програма „БНТ2”. 

17. Управителният съвет на основание чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Общите условия 

за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ утвърждава цени за 30 

секунден рекламен клип, спонсорска заставка и рекламни пакети с предоставяни 

бонусни излъчвания за рекламодатели при излъчване на футболното първенство „Купа 

на конфедерациите 2013“. 

18. Управителният съвет приема за сведение предоставените справки и отчети 

към 30.04.2013 година на основание чл.11 от Правилника за дейността на 

Управителният съвет на БНТ. 

19. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №31/29.04.2013 

година, т.17 за реализираните приходи от продажба на реклама и спонсорство за 

периода януари – април 2013 година. 

20. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Търговска“ за сключените договори, реализираното рекламно 

време, приходите от продажба на реклама и спонсорство, постигнатите рейтинги на 

излъчваните предавания в програма „БНТ1“ за месец април 2013 година. 



21. Управителният съвет одобрява сключване на споразумение между БНТ и 

фирма„Джазус“ ЕООД. 

22. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с 

Национално сдружение фотографска академия „Янка Кюркчиева“ за медийно 

партньорство на организирания „Месец на фотографията“. 

23. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Лайънс клуб 

София Диамант” на празник за децата под мотото „Всички деца заедно”. 

24. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с фондация 

„Отворени изкуства” на фестивала „Улица Отец Паисий – Поведение”. 

25. Управителният съвет приема преработената бюджетна прогноза на БНТ за 

периода 2014 – 2016 година. 

26. Решението по точката не е публично. 

 

 


